do zhruba jedné třetiny farností, v níž byl obsáhlý pastýřský list o skutečných
záměrech komunistické politiky s církví přečten. Dva dny před svátkem Božího
těla, byl za to předvolán na místní stanici SNB, za účelem provedení výslechu a
vyhotovení protokolu, přičemž komunistům předmětný pastýřský list odevzdal.
Svědky se stali samozvaní delegáti z onoho nedělního rána a občan František
Jurka z Deštné, části obce Brodku, který, ačkoliv se účastnil obou Škodových
nedělních mší, neobrátil se ke křesťanům tak jako jejich pronásledovatel apoštol
Pavel, pod jehož stropní malbou při mších v kostele seděl, ale faráře Škodu udal.
Dále se dostavil ještě 14. července 1949 na Okresní národní výbor v Litovli,
kde mu byl ve správním řízení vyměřen peněžitý trest 250 Kčs, zastaven
kongruální doplněk platu a zabaveny oděvní lístky, což samozřejmě těžce nenesl,
neboť, jak ho Bible naučila, trpěti pro Krista je největší slávou. Za deset měsícůi
mu církevní tajemník Krajského národního výboru v Olomouci zadržený plat
duchovního znovu poukázal.
V letech 1951 a 1952 úředně spravoval i farnost Suchdol – Jednov. Jinak
bohoslužby obstarávali penzisté P. Petr Neduchal a P. Alois Šilhavý. Zdejší farář
P. Josef Zoubek (25. 11. 1907, Šubířov – 20. 8. 1974) byl odsouzen ke 3 letům
vězení za pobuřování proti lidově demokratickému zřízení. V Jednově sloužil od
r. 1934 až do 10. 4. 1951, kdy byl zatčen přímo při vyučování a odvezen ze školy
v Lipové. Internace faráře Zoubka byla důsledkem jeho vzdorovitosti proti
režimu, k níž využil každou příležitost. Škoda se tak stal správce farnosti, do níž
patřila kaple sv. Vavřince v Hrochově, kaple sv. Jana Nepomuckého v Klárkách,
kaple sv. Štěpána, prvomučedníka v Labuticích, kaple Panny Marie Bolestné
v Lipové, kaple sv. Martina v Seči, kaple sv. Anny v Suchdole a farní kostel
Panny Marie v tajemství Navštívení v Jednově. Ze správy Římskokatolické
farnosti Suchdol – Jednov a Římskokatolické farnosti v Brodku u Přerova se
dochovaly ve Státním okresním archivu v Olomouci četné úřední písemnosti,
vnášející pohled jednak do běžné úřední agenty farářovy, a jednak do vztahu
komunistických státních orgánů s církví v prvních letech po únorovém převratu.
*******************************

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro
návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest,
rozestupy a dezinfekce.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za
podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo
nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů
domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena
žádná další omezení.
Bylo by vhodné se také ještě v následujících týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při
pozdravení pokoje.
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
Kontakt:
Toto číslo vyšlo: 2. května 2021
Římskokatolická farnosti Konice, Smetanova 101
Redakční rada: P. Milan Ryšánek, Martin Bílý, Jitka Bílá tel.: 582 396 370
Počet výtisků:250-Vydáváno pro vnitřní potřeby farností
e-mail: fakonice@ado.cz, www.farnostkonice.cz

ZPRAVODAJ
FARNOSTÍ
JESENEC, KONICE
A SKŘÍPOV
Květen 2021

Tradiční Pouť dětí a mládeže do Jednova
1. května se letos nekonala.
V červnu je plánováno setkání dětí celého děkanátu a předběžně
je domluveno, že se uskuteční v Jednově.
*******************************
Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 26. května v 18 hodin.
*******************************
Farní tábor Konice nabízí volná místa pro děti ve věku 6-12 let.
V plánu je termín 3. - 10. 7. 2021 na faře v Libině. Cena tábora 1900 Kč.
Vzhledem k aktuální situaci není jisté, že se tábory budou moci uskutečnit.
Pokud byste chtěli dítě poslat na tábor,
ozvěte se a místo pro vaše dítě vám rezervujeme.
Vyplnění závazné přihlášky a úhradu poplatku by rodiče účastníků
provedli, až bude jisté, že se letní tábory budou moci konat.
Dotazy vám rád zodpoví hl. vedoucí Jiří Burget, tel: 732649575
e-mail: jirka.burget@me.com
*******************************

NOC KOSTELŮ 2021
Noc kostelů bude letos 28. května – plánuje se i v Konici a Jesenci.
Program bude zveřejněn později.
*******************************

Májové pobožnosti
V měsíci květnu budou v kostele v Konici májové pobožnosti
každý den v 19:00, nebo před večerní mší svatou.
V Jesenci budou májové pobožnosti od pondělí do pátku v 18:30 hod.

BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2021
1.

2.

Konice Jesenec Skřípov
18.00 Za P. Lubomíra Gorčíka
Za Emilii Faltýnkovu, prarodiče a živou a + rodinu
7.45
Za Slavomíra Nepožitka, rodiče, bratra a sestru a živou a + rodinu
9.15
Za farníky

... pokračování z minulého zpravodaje

Vzpomínka na P. Františka Škodu ze Želechovic
5. neděle velikonoční

10.45
3.
4.
5.
6.

Sv.: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
POUŤ DĚTÍ DO JEDNOVA

7.50
7.50
19.00
6.45

Za Františka Musila a Helenu Dračkovu
Za živé a + klienty a pracovníky Charity
Za Hedviku Greplovu a duše v očistci
Na jistý úmysl

18.00
7.

7.50
19.00

8.

Na jistý úmysl
Za Františka Drešra, manželku rodiče a duše v očistci
Za farníky
Za Antonína a Annu Tylšarovy a jejich děti s rodinami

18.00

9. 7.45
9.15
10.45

P.: sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka

6. neděle velikonoční

10. 6.45
11. 7.50
12. 19.00

13. 7.50

Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví, pomoc Boží, ochranu
Panny Marie do dalšího života.

17.30

SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

19.00
14.

7.50
18.00

15.

18.00

16. 7.45

9.15
10.45

18.00
7.50
18.00

23. 7.45

9.15

10.45
24. 7.50
25. 7.50
26. 18.00
27. 6.45

Za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti

7.50
18.00

30. 7.45
9.15
10.45
31.

7. neděle velikonoční

pouť Skřípov

P.: sv. Klementa Marie
Za živou a + rodinu Pokornou, Václavkovu a duše v očistci
Hofbauera, kněze
Za Bronislavu Pokornou, syna a duše v očistci
Za farníky
Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče
SLAVNOST SESLÁNÍ
S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení
DUCHA SVATÉHO
Za + otce, jeho manželku, prarodiče z obou stran a všechny příbuzné, BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ
známé a dobrodince, živé a zemřelé
P.: Panny Marie, Matky církve

18.00
28.
29.

Sv.: sv. Matěje,apoštola

Za Anežku a Emila Vinklerovy a celou živou a + rodinu

17. 6.45
18. 7.50
19. 19.00
20. 6.45
21.
22.

Za + sestru
Na poděkování panu Marku Navrátilovi za službu v konické Charitě s
prosbou o požehnání na další životí cestě a dar zdraví pro něho a celou
jeho rodinu.
Za farníky
Za Ludmilu a Františka Popelkovy, živou a + rodinu a duše v očistci
Za Josefa Dolínka, rodiče, prarodiče a duše v očistci.
Za živé a + členy živého růžence

Za + syna, manželku a celou rodinu
Za zdraví na duši, na těle a za duše v očistci
S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení
Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu
Za farníky

P.: sv .Filipa Neriho, něze
Sv.: Ježíše Krista, nejvyššího a
věčného kněze

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pouť v Konici
Sv.: Navštívení Panny Marie

7.50

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH
Březsko
Budětsko
Ochoz

14.5.
21. 5.
28. 5.

18.00
18.00
18.00

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.

Škodovo kázání, činnost a smýšlení začal sledovat tzv. církevní tajemník,
Oldřich Kubíček, jenž o svých zjištěních podával zprávy nadřízeným krajským
výborům. Církevní tajemník navštěvoval jeho mše, vedl s ním pohovory, sledoval
názory farníků v Brodku u Konice a pečoval o farářův kádrový posudek.
Pozornosti se nevyhnulo ani jeho kázání na poutích, zpovědní činnost či pohřby.
Z pozice správce farnosti musel církevnímu tajemníkovi umožnit dohled nad
hospodařením farnosti, čekat na povolování sbírek a i bezvýznamné maličkosti
hlásit tomuto svému nadřízenému. Musel respektovat snahu státu propagovat
Katolické noviny vydávané pod vlivem režimu, trpět jejich distribuci v kostele
sv. Petra a Pavla v Brodku a podávat hlášení o počtu jejich odběratelů. Prvních
deset měsíců Škodovy duchovní správy brodské farnosti tak probíhalo pod
dohledem státní moci, a zejména intenzivně v době, kdy biskupové vydali
pastýřský list „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“, který
byl pro svůj obsah státní mocí zakázán, ba dokonce jeho čtení při mších bylo
označeno za trestné. Farář František Škoda výzev státní národní bezpečnosti o
zákazu čtení tohoto pastýřského listu na mši svaté nedbal a společně s dalšími
faráři z litovelského okresu P. Františkem Pitrunem z Konice, P. Antonínem
Jemelkou z Laškova, P. Albínem Odrážkou z Bohuslavic, kaplanem Václavem
Žákovským ze Senice na Hané v červnu 1949 jeho obsah farníkům přečetl.
V neděli 19. června 1949 již hodinu po východu Slunce (kolem šesté) ho
navštívili dvě úřední osoby, a to komunista a předseda Místního národního
výboru v Brodku Alois Kočí a strážmistr ze zdejší stanice Jan Bolačka, aby ho
upozornili, že přečtením Hlasu biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké
zkoušky, který mu byl doručen zvláštním kurýrem, naplní skutkovou podstatu
trestného činu pobuřování; vyzvali ho, aby jim list arcibiskupa Josefa Berana
vydal. P. František Škoda však nesložil slib poslušnosti členům komunistické
strany, nýbrž římskokatolické církvi, a proto Beranův list úředníkům nevydal a
zpravil je o tom, že jeho obsah bude číst při nedělních bohoslužbách tak, jak mu
to arcibiskupská konzistoř nařídila. Ranním „hostům“ oznámil, že případné
trestní stíhání je mu lhostejné, a že bude dbát příkazů svých představených,
nikoliv jejich.
Farníci, kteří navštívili nedělní ranní mši v kostele sv. Petra a Pavla
v Brodku u Konice dne 19. června 1949, tak vyslechli z jeho úst poselství
pastýřského listu 33. pražského arcibiskupa Josefa Berana, a to i přes politický
nátlak, jenž byl na kněze učiněný. Na druhé nedělní mši však již zakázaný obsah
listu nečetl, neboť těsně před tím obdržel další písemný příkaz z pražské
konzistoře, z něhož se dověděl, že ho číst nemá. Brodská farnost se tak zařadila
i

31. května 1950

